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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَاخثات ٍلت اإلحشام •  ثالث
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 القظذ،ال ثوؼٌى قظذ اإلحشام

توؼٌى لظذ اإلحشام، تل توؼٌى لظدذ ححدذ الٌ،ده،    المظذ،ال : األٍل•
فارا لظذ الؼوشٓ هثال ٍ لثى طاس هحشها ٍ ٗتشتة ػلِ٘ ححىاهِ، ٍ حها 
لظذ اإلحشام فال ٗؼمل حى ٗىَى هحمما لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمظدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك ئحشاهِ سَاء واى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ خْدل، ٍ     
ٗثطل ً،ىِ حٗؼا ئرا واى التشن ػي ػوذ، ٍ حها هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗثطل، ٍ ٗدة ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘مدات ئى حهىدي، ٍ ئال   

 .فوي ح٘ث حهىي ػلى التفظ٘ل الوتمذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼثادات،ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ المشتٔ ٍ الخلَص ووا فٖ سائش  1ه،ألٔ •
فمذّوا حٍ فمذ ححدذّوا ٗثطدل ئحشاهدِ، ٍ ٗددة حى تىدَى هماسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗىفٖ حظَلْا فٖ األثٌاء، فلَ تشوْا ٍخة تدذٗذّا

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ الؼوشٓ

حى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ لشاى حٍ ئفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حددٔ اإلسدالم حٍ    
الحح الٌزسٕ حٍ الٌذتٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍولِ ئلى هدا تؼدذ   
رله تطل ٍ حها ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخثٔ ئال ئرا تَلف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دا، ٍ   

 .ال ٗؼتثش التلفظ تالٌ٘ٔ ٍ ال االخطاس تالثال

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تشك الوحشهبت

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتثش فٖ اإلحشام لظذ تدشن الوحشهدات ال    3ه،ألٔ •
ئخواال، تل لَ ػضم ػلى استىاب تؼغ الوحشهات لن ٗؼدشّ تاحشاهدِ،   
ًؼن لظذ استىاب ها ٗثطل الحح هي الوحشهات ال ٗدتودغ هدغ لظدذ    

 .الحح

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ هب ػٌِّ٘ هي ححّ أٍ ػوشٓ

لَ ً،ٖ ها ػٌِ٘٘ هي حح حٍ ػودشٓ فداى اختظدت الظدحٔ ٍالؼدا       4ه،ألٔ •
ف٘مدغ طدح٘حا، ٍ لدَ خداص الؼدذٍل هدي        *لوا ٗظح  تأحذّوا تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدح٘، ٍ لدَ طدح والّودا، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوا ئلى 
ٗؼول ػلى لَاػذ الؼلن اإلخوالٖ هغ اإلهىاى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ ئال فثح،ة ئهىاًِ تال حشج
فٖ ً٘تِ لوب ٗظح ٍ إال ف٘حول ػلى الظحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗني ٌّبك * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خبص إحت٘بطبًػلِ٘ ال ٗدت 
 .ٍ لن ٗني ٌّبك ظَْس **•
أٍ مبى ٍ لن ٗنحي ٌّحبك    (إٔ الصهبً ػلِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوب هتؼٌ٘بً ***•

ظَْسٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوب ػلِ٘ ٍ مبى ٌّبك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

ٍ ئال  ،فاى ػلن حى حددِ لودا را طدح    *فالىلَ ًَى وحح  5ه،ألٔ •
 **فاألٍخِ الثطالى

 
 .حتٖ ٗشول الؼوشٓ... لَ ًَٕ مئحشام فالى: األٍلٖ أى ٗقبل *•
الؼلن ثوٌَِٗ، ًؼن حظل ثل األقَى الظحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

 .الؼلن ثوٌَِٗ فئحشاهِ ثبطلٗحظل لَ لن ٗحشم أطالً أٍ أحشم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘شُفٌَى لَ ٍخت ػلِ٘ ًَع هي الحح أٍ الؼوشٓ 

لَ ٍخة ػلِ٘ ًَع هدي الحدح حٍ الؼودشٓ تاألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*تطل

 ، **ٍ لَ واى ػلِ٘ ها ٍخة تالٌزس ٍ شثِْ فال ٗثطل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػا ٍ ًطك تغ٘شُ واى الوذاس ها ًَى، •
 .ٍ لَ واى فٖ حثٌاء ًَع ٍ شه فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ تٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّزا الٌَع تطَػبً ثطل، لَ مبى ػبلوبً ثبلَخَة ٍ إال فحدِ *•

ًؼن لَ ًَٕ ًَػبً آخش ال ٗجطل هطلقحبً ٍ إى  . طح٘ح ٍ هدضٕ ػي الَاخت
 .لن ٗني هدضٗبً ػوب ٍخت ػلِ٘

 .ٍال ٗقغ ػوب ٍخت ػلِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هنبى ػوشٓ التوتغ حدِ

لَ ًَى هىاى ػوشٓ التوتغ حدِ خْال فاى وداى هدي لظدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ تِ غ٘شُ ٍ ظي حى ها ٗأتٖ تِ حٍال اسوِ الحدح    ئت٘اى الؼول

 فالظاّش طحتِ ٍ ٗمغ ػوشٓ، 
ٍ حها لَ ظي حى حح التوتغ همذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحح تذل الؼودشٓ  •

ل٘زّة ئلى ػشفات ٍ ٗؼول ػول الحح ثن ٗأتٖ تالؼوشٓ فاحشاهِ تاطل 
ٗدة تدذٗذُ فٖ الو٘مات ئى حهىي، ٍ ئال فثالتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشن اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ ثبلٌّ٘ٔ

ٗ،تفاد هي خولٔ هدي األخثداس اسدتحثاب الدتلفّظ تالٌ٘٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
طدح٘حٔ اتدي    *فدٖ  الظاّش تحمّمِ تإٔ٘ لفظ واى، ٍ األٍلى حى ٗىَى توا 

ّن٘ ئًٖ حُسٗذٔ ها حهشتٓ تِِ هٙيَ التوتغ تالؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗمَل( 1)ػو٘اس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اتِهٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَثِّ٘هٓ ٰ  ئلى الحٓح٘ ػٓلى وٙت

ٖ ءٗ ٗٓحث،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر لهٓ لٖ ٍٓ تَمثٛلِٔ هٌّٖٙ ٍٓ حَػٌّٖٙ ػٓلَِ٘ٙ، فَداىْ ػٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘ثُ حث،تٌٖ لمذسن الّزٕ لذست ػلٖٛ، اللّْن٘ ئى لدن تىدي حد٘دٔ    
فؼوشٓ، حُحشم له شؼشٕ ٍ تششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظداهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ػظثٖ هي الٌ،اء ٍ الط٘ة، حتتغٖ تزله ٍخْه ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَس *•
ها روشُ هَافك تمشٗثاً لظح٘حٔ اتي سٌاى ٍ ئى واى فِ٘ اختالؽ هٌْا ٍ ( 1)•

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اتي ػو٘اس فشاخغ

 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  
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 األسثغالتلج٘بت : الثبًٖ هي الَاخجبت

 التلث٘ات األستغ،: هي الَاخثاتالثاًٖ •

لث٘٘ه اللّْن٘ لث٘٘ه لث٘٘ده ال شدشٗه   »:ٍ طَستْا ػلى األطح حى ٗمَل•
فلَ اوتفى تزله واى هحشها ٍ طح ئحشاهدِ، ٍ األحدَؽ   « له لث٘٘ه

ئىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الولده ال  »: ٗمَل ػم٘ة ها تمذمحى  األٍلى
لث٘٘ده  »: هٌِ حى ٗمدَل تؼدذ رلده    **ٍ ححَؽ« *ششٗه له لث٘٘ه

 .«اللّْن لث٘٘ه ئىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الوله ال ششٗه له لث٘٘ه
 .األحَط ات٘بى ّزُ التلج٘ٔ األخ٘شٓ ثٌ٘ٔ هب فٖ الزهٔ *•
األحَط َّ اإلت٘بى ثْزُ التلج٘ٔ ثؼحذ اإلت٘حبى ثبلتلج٘حبت الخوحس     ** •

 .السبثقٔ
 415- 414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔٗدت اإلت٘بى ث

ٗدة اإلت٘اى تْا ػلى الَخِ الظح٘ح توشاػآ حداء الىلودات   8ه،ألٔ •
 الظح٘حهغ التوىي هي  **الولحَى *الؼشت٘ٔ،فال ٗدضٕػلى المَاػذ 

 ٍ لَ تالتلم٘ي حٍ التظح٘ح، 
 
 .ػلى األحَط *•
 .إٔ الزٕ ال ٗؼذ ػشث٘بً **•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔثٗدت اإلت٘بى 

هغ ػذم توىٌِ فاألحَؽ الدودغ تد٘ي ئت٘اًْدا تدإٔ ًحدَ حهىٌدِ ٍ       ٍ •
 . ٍ األٍلى االستٌاتٔ هغ رله، *تلغتِتشخوتْا 

 ، **األطلال تظح التشخؤ هغ التوىي هي ٍ •
 
 
 .ٍ إى مبى األقَى االمتفبء ثبلولحَى حٌ٘ئز *•
 .ػلى األحَط **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘ش الوو٘ضالظجٖ  ٍ األخشستلج٘ٔ 

ٍ األخشس ٗش٘ش ئلْ٘ا تاطثؼِ هغ تحشٗه ل،اًِ، ٍ األٍلدى االسدتٌاتٔ   •
 .*الوو٘ضٗلثى ػي الظثٖ غ٘ش ٍ  هغ رله،

أحذ ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼل ال الؼوشٓ أٍ الحح ٍ أخٌجِ ػحي  إٔ أحشم  *•
الوَاقح  ٍ  أٍقفحِ  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسحؼبُ ٍ  

مفى رلحل لتحقحق   ػٌِ، سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثح 
األححَط ثؼحذ   الثَاة ٍ إى لن ٗني هدضٗبً ػي حدحٔ اإلسحالم ػلحى    

 .تنل٘فِ قجلِلؼذم ثلَغِ 
القحَل   ٍ هثلِ الوغوى ػلِ٘ موب هش فٖ الوسألٔ السبدسٔ هحي هسحب ل  •

 .فشاخغ لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشامحَل هي فٖ أحنبم الوَاق٘ت  
 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

لَ واى لِ ػزس هي ئًشاء حطل اإلحشام فدٖ الو٘مدات لودشع حٍ     6ه،ألٔ •
صال ٍخة ػلِ٘ الؼَد ئلى الو٘مدات هدغ   ثن   ئغواء ٍ ًحَ رله فتداٍص ػٌِ

ٍ ئال ححشم هي هىاًِ، ٍ األحَؽ الؼَد ئلدى ًحدَ الو٘مدات    ، *هٌِالتوىي 
 تومذاس اإلهىاى ٍ ئى واى األلَى ػذم ٍخَتِ، 

الو٘قبت ف٘دحَص لحِ   ٗدت ػلِ٘ الؼَد إلى ال إى ّزا هَافق لإلحت٘بط ٍ  *•
   .هنبًِ ٍ إى أهني لِ الؼَد إلى الو٘قبتهي أى ٗحشم 

ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼحل ال الؼوحشٓ أٍ الححح ٍ أخٌجحِ ػحي      أحذ ًؼن لَ أحشم •
الوَق  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسؼبُ ٍ لن ٗفق حتٖ أتى 

ػٌحِ ٍ  الوَاق  ٍ سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثحح  أٍ أٍقفِ 
لن ٗفق حتى اًتْٖ الوٌبسل، مفى رلحل لتحقحق الثحَاة ٍ إى لحن ٗنحي      

 .هدضٗبً ػي حدٔ اإلسالم ػلى األحَط لؼذم تنل٘فِ ح٘ي اإلغوبء

 24، خلسِ القَل فٖ الوَاق٘ت  96-8-8 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

ًؼن لَ واى فٖ الحشم خشج ئلى خاسخِ هغ اإلهىاى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم •
هي هىاًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشخَع الى ًحَ خداسج الحدشم تومدذاس    

 ، *اإلهىاى
 .ٍ إى ال ٗدت *•

 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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وزا الحال لَ واى تشوِ لٌ،٘اى حٍ خْل تالحىن حٍ الوَػَع، ٍ ودزا  ٍ •
ال لذخَل هىٔ فداٍص الو٘مات ثدن  ٍ  للٌ،ه الحال لَ واى غ٘ش لاطذ 

 تذا لِ رله، فاًِ ٗشخغ الى الو٘مات تالتفظ٘ل الوتمذم، 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت
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 اًؼقبد اإلحشام

  ال ٌٗؼمذ ئحشام ػوشٓ التوتغ ٍ حدِ ٍ ال ئحشام حح االفدشاد  9ه،ألٔ •
حها فٖ حدح المدشاى ف٘تخ٘دش    ٍ ال ئحشام الؼوشٓ الوفشدٓ ئال تالتلث٘ٔ، ٍ 

تٌْ٘ا ٍ ت٘ي اإلشؼاس حٍ التمل٘ذ، ٍ االشدؼاس هخدتض تالثدذى، ٍ التمل٘دذ     
هشتشن تٌْ٘ا ٍ ت٘ي غ٘شّا هي حًَاع الْذٕ، ٍ األٍلى فٖ الثذى الدوغ 
ت٘ي االشؼاس ٍ التمل٘ذ، فٌ٘ؼمذ ئحشام حح المدشاى تأحدذ ّدزُ األهدَس     
الثالثٔ، لىي األحَؽ هغ اخت٘اس االشؼاس ٍ التمل٘ذ ػن التلث٘ٔ حٗؼدا، ٍ  
األحَؽ ٍخَب التلث٘ٔ ػلى الماسى ٍ ئى لدن ٗتَلدف اًؼمداد ئحشاهدِ     

 .*األحَؽػلْ٘ا، فْٖ ٍاخثٔ ػلِ٘ فٖ ًف،ْا ػلى 
 .ٍ إى لن ٗني ٍاخجبً ػلِ٘ ػلى األقَى *•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ التلج٘ٔ

ئى لتذاسوْا،ٍ لَ ً،ٖ التلث٘ٔ ٍخة ػلِ٘ الؼَد ئلى الو٘مات  10ه،ألٔ •
لن ٗتوىي ٗأتٖ فِ٘ التفظ٘ل الوتمذم فٖ ً،٘اى اإلحشام ػلى األحدَؽ  

ٍ لَ حتى لثل التلث٘ٔ توا َٗخة الىفاسٓ للوحدشم  ، *األلَىلَ لن ٗىي 
 .تدة ػلِ٘ لؼذم اًؼمادُ ئال تْالن 

فال ٗظْش  الوَال٘ت فٖ ححىام المَل فٖ  6ّزُ الو،ألٔ ًفس ه،ألٔ  *•
 .ٍخِ اإلحت٘اؽ حٍالً ٍ الفتَى ثاً٘اً ٌّا

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحت اإلمثبس ثْب ٍ تنشاسّب   ،ٍاحذٓالَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ 

ٗ،تحة اإلوثداس تْدا ٍ   ًؼن  ٍاحذٓ،الَاخة هي التلث٘ٔ هشٓ  11ه،ألٔ •
ٔ تىشاسّا ها استطاع خظَطا فٖ دتش ول فشٗؼدٔ حٍ   ٍ ػٌدذ  ، *ًافلد

ششف حٍ ّثَؽ ٍاد، ٍ فٖ آخش الل٘دل، ٍ ػٌدذ ال٘مظدٔ، ٍ ػٌدذ      طؼَد 
 .**األسحاسالشوَب، ٍ ػٌذ الضٍال، ٍ ػٌذ هاللآ ساوة، ٍ فٖ 

 .إٔ مل طالٓ فشٗضٔ أٍ ًبفلٔ *•
 .دٍى الٌسبء  ثِبلتَّلْجِِ٘ٓٔ لِلشَّخٔلِ ٍ ٗستحت الدْش **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هىٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗمطغ تلث٘تِ ػٌذ هشاّذٓ تَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



24 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ لطؼْا ػٌذ هشاّذٓ تَ٘تْا فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ ئى    •
 ، **ٍسغ الثلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗمطؼْا ػٌذ دخَل الحشم لَ خاء هي خاسخدِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشاّذٓ الىؼثٔ ئى واى خشج هي هىٔ إلحشاهْا، 

 ٍ الحاج تإٔ٘ ًَع هي الحح ٗمطؼْا ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى المطغ ػلى سث٘ل الَخَب•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هىٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗمطغ تلث٘تِ ػٌذ هشاّذٓ تَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ لطؼْا ػٌذ هشاّذٓ تَ٘تْا فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ ئى    •
 ، **ٍسغ الثلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗمطؼْا ػٌذ دخَل الحشم لَ خاء هي خاسخدِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشاّذٓ الىؼثٔ ئى واى خشج هي هىٔ إلحشاهْا، 

 ٍ الحاج تإٔ٘ ًَع هي الحح ٗمطؼْا ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى المطغ ػلى سث٘ل الَخَب•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ػٌذ دخَل الحشم إرا خبء هي خحبسج الححشم، ٍ   •
، ٍ الحبجّ (2)ػٌذ هشبّذٓ النؼجٔ إى مبى قذ خشج هي هنّٔ إلحشاهْب 

ثإّٔ ًَع هي الححِّ ٗقطؼْب ػٌذ الضٍال هي َٗم ػشفحٔ، ٍ ظحبّشّن أىّ   
القطغ فٖ الوَاسد الوزمَسٓ ػلى سج٘ل الَخَة ٍ َّ األحَط ٍ قحذ  

 (. 3)ثنًَِ هستحجبً : ٗقبل

 (.الخَئٖ. )تل ولّ هي واى ئحشاهِ هي حدًى الحلّ( 2)•

ٍ األٍخِ حى ٗذ٘ػٖ حول األهش تالتشن فٖ ّدزُ الوماهدات لدذفغ    ( 3)•
ٔ ٍ ػلى حٕ٘ حال احتوال الحشهٔ تأوّذ االستحثاب تَّ٘ن  تؼ٘دذ   الزات٘٘د

 (. آلا ػ٘اء. )فٖ الغاٗٔ

 670: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

مبى هخ٘شا فٖ قطغ التلج٘حٔ ػٌحذ   : ٍ إى مبى ثؼوشٓ هفشدٓ، ق٘ل: )قَلِ •
إى مبى هوّي خشج هحي هنحٔ   : دخَل الحشم أٍ هشبّذٓ النؼجٔ، ٍ ق٘ل

لإلحشام فئرا شبّذ النؼجٔ، ٍ إى مبى هوّي أحشم هي خبسج فئرا دخحل  
 (.الحشم، ٍ النل خب ض

فٖ هي ال ٗحؼشُ الفمِ٘،  -سحوِ اللِّ -المَل تالتخ٘٘ش التي تاتَِٗ( 1)•
فاًِ سٍى فٖ الظح٘ح، ػي ػوش تي ٗضٗذ، ػي حتدٖ ػثدذ اللّدِ ػل٘دِ     

ٍ هي خشج هي هىٔ ٗشٗذ الؼوشٓ ثن دخل هؼتوشا لن »: ال،الم، حًِ لال
 .«3« »ٗمطغ التلث٘ٔ حتى ٌٗظش ئلى الىؼثٔ

 45حتدَاب اإلحدشام ب    61: 9، الَسائل 1350 -276: 2الفمِ٘ ( 3) •
 .8ح 

 296: ، ص7 ؛ جششا غ اإلسالمهذاسك األحنبم فٖ ششح ػجبدات 
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ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

سألت حتدا ػثدذ اللّدِ ػل٘دِ     : ٍ فٖ الوَثك ػي ًَٗس تي ٗؼمَب، لال•
ئرا »: ال،الم ػي الشخل ٗؼتوش ػوشٓ هفشدٓ، هي حٗي ٗمطغ التلث٘ٔ؟ لدال 

 .«4« »سحٗت تَ٘ت هىٔ رٕ طَى فالطغ التلث٘ٔ
، 314 -95: 5تتفداٍت ٗ،د٘ش، التْدزٗة     1354 -277: 2الفمِ٘ ( 4)•

 :2اإلستثظاس 
 .3ح  45حتَاب اإلحشام ب  61: 9، الَسائل 587 -177•

 296: ، ص7 هذاسك األحنبم فٖ ششح ػجبدات ششا غ اإلسالم؛ ج
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ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

 :سألت حتا ػثذ اللِّ ػلِ٘ ال،الم، للت: ػي الفؼ٘ل تي ٗ،اس، لالٍ •
« ح٘ال الؼمثٔ ػمثدٔ الودذً٘٘ي  »: دخلت تؼوشٓ، فأٗي حلطغ التلث٘ٔ؟ لال•

 .«1« »ح٘ال المظاسٗي»: حٗي ػمثٔ الوذً٘٘ي؟ لال: فملت
ٗمطدغ طداحة   »: ٍ ػي هشاصم، ػي حتٖ ػثذ اللِّ ػل٘دِ ال،دالم، لدال   •

 .«2« »الؼوشٓ الوفشدٓ التلث٘ٔ ئرا ٍػؼت اإلتل حخفافْا فٖ الحشم
: 2، اإلستثظداس  316 -96: 5، التْدزٗة  1353 -277: 2الفمِ٘ ( 1)•

 .11ح  45حتَاب اإلحشام ب  62: 9، الَسائل 589 -177
 61: 9، الَسددائل 1355 -277: 2، الفم٘ددِ 1 -537: 4الىددافٖ ( 2)•

 .6ح  45حتَاب اإلحشام ب 
 

 297: ، ص7 هذاسك األحنبم فٖ ششح ػجبدات ششا غ اإلسالم؛ ج
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ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

 .«3»ٍ سٍٕ حًِ ٗمطغ التلث٘ٔ ئرا ًظش ئلى تَ٘ت هىٔ : لالثن •
ّحزُ األخجحبس ملْحب طحح٘حٔ هتفقحٔ      : ٍ قبل، قبل هظٌ  ّزا النتبة•

ل٘ست هختلفٔ، ٍ الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗقطغ التلج٘ٔ فٖ إٔ هَضغ هحي  
 .«4»ّزُ الوَاضغ شبء 

ح  45حتَاب اإلحشام ب  62: 9، الَسائل 1356 -277: 2الفمِ٘ ( 3)•
7. 
 .277: 2الفمِ٘ ( 4)•

 

 296: ، ص7 هذاسك األحنبم فٖ ششح ػجبدات ششا غ اإلسالم؛ ج
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ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

لال هحوذ تي : لال الش٘خ فٖ االستثظاس تؼذ حى حٍسد ّزُ الشٍاٗاتٍ •
 -الح،ي، الَخِ فٖ الدوغ ت٘ي ّزُ األخثاس حى ًحول الشٍاٗٔ األخ٘شٓ

ػلى هي خاء هي طشٗدك الوذٌٗدٔ    -ٍ ػٌى تْا سٍاٗٔ الفؼ٘ل تي ٗ،اس
، ٍ الشٍاٗٔ التٖ تؼوٌت ػٌذ الٌظش ئلى الىؼثٔ ػلى هي ٗىدَى لدذ   [5]

 خشج هي هىٔ للؼوشٓ، ٍ ػلى ّزا الَخِ ال تٌافٖ تٌْ٘ا ٍ ال تؼاد، 

 296: ، ص7 هذاسك األحنبم فٖ ششح ػجبدات ششا غ اإلسالم؛ ج
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ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

الشٍاٗٔ التٖ روشًاّا فٖ الثاب األٍل تأًِ ٗمطدغ الوؼتودش التلث٘دٔ ئرا    ٍ •
دخل الحشم ًحولْا ػلى الدَاص، ٍ ّزُ الشٍاٗات هغ اختالف حلفاظْدا  

 . ػلى الفؼل ٍ االستحثاب
سحوِ  -ٍ واى حتَ خؼفش هحوذ تي ػلٖ تي الح،٘ي تي تاتَِٗ: لالثن •

ػلى التخ٘٘دش حد٘ي ظدي حًْدا     ٗحولْا  الشٍاٗات ح٘ي سٍى ّزُ  -اللِّ
هتٌاف٘ٔ، ٍ ػلى ها ف،شًاُ ل٘،ت هتٌاف٘ٔ، ٍ لدَ واًدت هتٌاف٘دٔ لىداى     

 .ّزا والهِ سحوِ اللِّ. «1»الَخِ الزٕ روشُ طح٘حا 

 296: ، ص7 هذاسك األحنبم فٖ ششح ػجبدات ششا غ اإلسالم؛ ج
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ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ئًِ ٗمطدغ  : ٍ الشٍاٗٔ التٖ فْ٘ا: فٖ االستثظاس صٗادٓ ٗح،ي روشّا[ 5]•
 .التلث٘ٔ ػٌذ رٕ طَى ػلى هي خاء هي طشٗك الؼشاق

 

 296: ، ص7 هذاسك األحنبم فٖ ششح ػجبدات ششا غ اإلسالم؛ ج
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ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

الحق أى األخجبس هختلفٔ ظبّشا، ٍ الدوغ ثٌْ٘حب ثنحل هحي األهحشٗي     ٍ •
هحتول، إال أى هب رمشُ الش٘خ أقشة إلى هذلَلْب، ف٘نَى الوظ٘ش إلِ٘ 

 . أٍلى

 

 296: ، ص7 هذاسك األحنبم فٖ ششح ػجبدات ششا غ اإلسالم؛ ج
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  لِلْؼٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓقْطَغٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤفْشِدِ 
  تٓابٔ الْؤفْشِدٙ لٙلْؼٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓمْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ 105•
سٍٓٓى هَٔسٓى تٕيُ الْمَاسٙنِ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ػٔوٓشَ تٕديِ ٗٓضِٗدذٓ ػٓديْ     -1 -586•

هٓيْ دٓخَدلَ  : هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ػٔزَافٙشٍ ػٓيْ ػٔوٓشَ تٕيِ ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ حَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لَالَ
 .هٓىََّٔ هٔفْشِداً لٙلْؼٔوٕشَِٓ فَلْ٘ٓمْطَغِ التَّلْثَِ٘ٓٔ حٙ٘يَ تَؼَغٔ الْاِتِلُ حَخْفَافَْٓا فٖٙ الْحٓشَمِ

 177: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج
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  لِلْؼٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓقْطَغٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤفْشِدِ 
: ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓ،ِّيِ تٕيِ حَحٕوٓذٓ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ تٕديِ ٗٓؼٕمُدَبٓ لَدالَ    -2 -587•

سٓأَلْتٔ حَتٓا ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ الشَّخٔلِ ٗٓؼٕتَوٙشُ ػٔوٕشًَٓ هٔفْدشَدًٓٓ هٙديْ حَٕٗديَ ٗٓمْطَدغٔ     
 .التَّلْثَِ٘ٓٔ لَالَ ئِرَا سٓحَٕٗتٓ تَٔ٘ٔتٓ رٕٙ طَُٖى فَالْطَغِ التَّلْثَِ٘ٓٔ

 177: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



40 

  لِلْؼٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓقْطَغٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤفْشِدِ 
هٓيْ حَسٓادٓ حَىْ : ٍٓ سٍٓٓى ػٔوٓشُ تٕيُ ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ حَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لَالَ -3 -588•

ٗٓخْشُجٓ هٙيْ هٓىََّٔ لٙ٘ٓؼٕتَوٙشَ حَحٕشَمٓ هٙيَ الْدِؼٕشَأًَِ ٍٓ الْحٔذٕٓٗثِِ٘ٓٔ ٍٓ هٓدا حَشْدثْْٓٓٔوٓا ٍٓ   
هٓيْ خَشَجٓ هٙيْ هٓىََّٔ ٗٔشِٗذٔ الْؼٔوٕشََٓ ثُنٛ دٓخَلَ هٔؼٕتَوٙشاً لَنٕ ٗٓمْطَغِ التَّلْثِ٘ٓدَٔ حٓتَّدى   

 .ٌْٗٓظُشَ ئِلَى الْىَؼٕثِٓٔ
 

 177: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



41 

  لِلْؼٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓقْطَغٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤفْشِدِ 
 
 
سٓأَلْتٔ حَتٓا ػٓثٕذٙ اللَّدِٙ ع لُلْدتٔ   : ٍٓ سٍٓٓى الْفُؼَٕ٘لُ تٕيُ ٗٓ،ٓاسٍ لَالَ -4 -589•

دٓخَلْتٔ تِؼٔوٕشٍَٓ فَإَٔٗيَ حَلْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ لَالَ حٙ٘ٓالَ الْؼٓمَثِٓٔ ػٓمَثِٓٔ الْوٓدذًِّٓٙ٘٘يَ لُلْدتٔ   
 .حَٕٗيَ ػٓمَثُٓٔ الْوٓذًِّٓٙ٘٘يَ لَالَ تِحٙ٘ٓالِ الْمَظٛاسِٗيَ

 177: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



42 

  لِلْؼٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓقْطَغٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤفْشِدِ 
 :هٔحٓوٛذٔ تٕيُ الْحٓ،ٓيِلَالَ •
َٔ الَْٓخِٕٔ فٖٙ الْدٓوٕغِ تٕٓ٘يَ ّٓزُٙٙ الْأَخْثٓاسِ حَىْ ًَحٕوٙلَ  • ػٓلَى هٓديْ  الْأَخٙ٘شََٓ  الشٍِّٓاٗٓ

 خٓاءٓ هٙيْ طَشِٗكِ الْوٓذٌَِٙٗٔ خَاطًٛٔ فَأًَِِّ ٗٓمْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ ػٌْٙذٓ ػٓمَثِٓٔ الْوٓذًِّٓٙ٘٘يَ 
الشٍِّٓاَٗٓٔ الَّتٖٙ لَالَ فْٙ٘ٓا ئًَِِّٔ ٗٓمْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ ػٌْٙذٓ رٕٙ طَُٖى ػٓلَى هٓديْ خٓداءٓ   ٍٓ •

 الْؼٙشَاقِهٙيْ طَشِٗكِ 
ٍٓ الشٍِّٓاَٗٓٔ الَّتٖٙ تَؼَوٌَٛتٕ ػٌْٙذٓ الٌَّظَشِ ئِلَى الْىَؼٕثِٓٔ ػٓلَى هٓيْ ٗٓىَُىُ لَذٕ خَدشَجٓ  •

 هٙيْ هٓىََّٔ لٙلْؼٔوٕشَِٓ
 ٍٓ ػٓلَى ّٓزَا الَْٓخِٕٙ لَا تٌََافٖٙٓ تٌَْٕٓ٘ٓا ٍٓ لَا تَؼَادٛ  •

 178: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



43 

  لِلْؼٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓقْطَغٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤفْشِدِ 
الشٍِّٓاُٗٓٔ الَّتٖٙ رَوَشًَْآّا فٖٙ الْثٓابِ الْأٍَٛلِ حًََّدِٔ ٗٓمْطَدغٔ الْؤؼٕتَوٙدشُ التَّلْثِ٘ٓدَٔ ئِرَا     ٍٓ •

دٓخَلَ الْحٓشَمٓ ًَحٕوٙلُْٓا ػٓلَى الْدَٓٓاصِ ٍٓ ّٓزُٙٙ الشٍِّٓاٗٓاتٙ هٓغٓ اخْتٙلَافٙ حَحَٕٓالْٙٓدا  
 الْفَضْلِ ٍٓ الِبسٕتِحٕجٓبةِ ػٓلَى 

وَاىَ حَتَٔ خٓؼٕفَشٍ هٔحٓوٛذٔ تٕيُ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ تٕيِ تٓاتَِٕٓٓٗٙ سٓحٙوِٓٔ اللَِّٔ حٙ٘يَ ٍٓ •
سٍٓٓى ّٓزُٙٙ الشٍِّٓاٗٓاتٙ حٓوٓلَْٓا ػٓلَى التَّخِْ٘٘شِ حٙ٘يَ ظَيَّ حًََّْٓا هٔتٌََافٌٙ٘ٓٔ ٍٓ ػٓلَدى  
هٓا فَ،ٛشًَْأُ لَٕ٘،ٓتٕ هٔتٌََافًٙ٘ٓٔ ٍٓ لََٕ وَاًَتٕ هٔتٌََافًٙ٘ٓٔ لَىَاىَ الَْٓخٕدِٔ الَّدزٕٙ رَوَدشَُٔ    

 . طٓحٙ٘حاً

 178: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



44 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

تٓابٔ لَطْغِ التَّلْثِِ٘ٓٔ فٖٙ الْؼٔوٕشَِٓ الْؤفْشَدِٓٓ ػٌْٙذٓ دٔخُدَلِ الْحٓدشَمِ ٍٓ ئِىْ    45« 4»•
  خَشَجٓ هٙيْ هٓىََّٔ لٙلْؼٔوٕشَِٓ فَؼٌْٙذٓ سٔؤِْٗٓٔ الْىَؼٕثِٓٔ

هٔحٓوٛذٔ تٕيُ الْحٓ،ٓيِ تِاِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى تٕديِ الْمَاسٙدنِ   « 5» -1 -16597•
ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوٛاسٍ ػٓيْ حَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ « 6»ػٓيْ ئِتٕشَاّٙ٘نٓ تٕيِ حَتِٖ سٓوٛالٍ 

التَّلْجِ٘ٓحَٔ إِرَا دٓخَلْحتٓ   فَحبقْطَغِ  *  هٔؼٕتَوِحشاً ٍٓ إِىْ مٌُْحتٓ  : حٓذٙٗثٚ لَالَ  ع فٖٙ
 .الْحٓشَمٓ

 
 (ّادٍٕ)ّزا هطلك ٗشول الؼوشٓ الوفشدٓ ٍ ػوشٓ التوتغ  *•

 393: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



45 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

 
، ٍ حٍسد 583 -176 -2، ٍ االستثظاس 309 -94 -5التْزٗة  -(5)•

هدي   4، ٍ لطؼٔ هٌِ فٖ الحدذٗث  43هي الثاب  1طذسُ فٖ الحذٗث 
 .هي ّزُ األتَاب 44الثاب 

 .ئتشاّ٘ن تي حتٖ سوان -فٖ التْزٗث٘ي -(6)•

 393: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



46 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ػٔوٓشَ تٕيِ ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕديِ  « 1» -2 -16598•
 هٔفْشِداًهٓيْ دٓخَلَ هٓىََّٔ : ػٔزَافٙشٍ ػٓيْ ػٔوٓشَ تٕيِ ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ حَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لَالَ

 .الْحٓشَمِتَضَغٔ الْئِثِلُ أَخْفَبفَْٓب فِٖ فَلْ٘ٓمْطَغِ التَّلْثَِ٘ٓٔ حٙ٘يَ  لٙلْؼٔوٕشَِٓ
 
 .586 -177 -2، ٍ االستثظاس 313 -95 -5التْزٗة  -(1)•

  394: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



47 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓ،ِّيِ تٕيِ حَحٕوٓذٓ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ تٕيِ ٗٓؼٕمَُبٓ « 2» -3 -16599•
ػٔوٕشًَٓ هٔفْشَدًٓٓ هٙيْ حَٕٗيَ ٗٓمْطَغٔ ٗٓؼٕتَوٙشُ سٓأَلْتٔ حَتٓا ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ الشَّخٔلِ : لَالَ

 .رٕٙ طَُٖى فَالْطَغِ التَّلْثَِ٘ٓٔ« 3»لَالَ ئِرَا سٓحَٕٗتٓ تَٔ٘ٔتٓ  -التَّلْثَِ٘ٓٔ
 
 .587 -177 -2، ٍ االستثظاس 314 -95 -5التْزٗة  -(2)•
 (.ّاهش الوخطَؽ)تَ٘ت هىٔ  -فٖ ً،خٔ -(3)•

 

  394: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



48 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

• ٍٓ 
الظٛذٍٔقُ تِاِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ تٕيِ ٗٓؼٕمَُبٓ هٙثْلَِٔ ئِلَّا حًََِّٔ تَشَنٓ لََٕلَِٔ هٙيْ سٍٓٓأُ •

  «4»حَٕٗيَ ٗٓمْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ 
 .1354 -277 -2الفمِ٘  -(4)•

 

  394: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



49 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

هٔحٓوٛذٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ ئِتٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ حَتِ٘دِٙ  « 5» -4 -16600. •
: ػٓيْ طٓفَْٓاىَ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوٛاسٍ ػٓيْ حَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَّدِٙ ع لَدالَ  

ْؼِ٘نِهٓيِ اػٕتَوٓشَ هِيَ   .الْوٓ،ٕدِذٙفَلَا ٗٓمْطَغِ التَّلْثَِ٘ٓٔ حٓتَّى ٌْٗٓظُشَ ئِلَى  التٌَّ
 .3 -537 -4الىافٖ  -(5)•

 

  394: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



50 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ٍٓ ػٓيْ حٔوٕٓ٘ذٙ تٕيِ صِٗٓادٚ ػٓيِ اتٕيِ سٓدوٓاػَٓٔ ػٓديْ غَٕ٘دشِ    « 6» -5 -16601•
 الْؤؼٕتَوٙدشُ ٗٓمْطَغٔ التَّلْثِ٘ٓدَٔ  : ٍٓاحٙذٚ ػٓيْ حَتٓاىٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ حَتِٖ خٓؼٕفَشٍ ع لَالَ

 .ئِرَا دٓخَلَ الْحٓشَمٓ
 .2 -537 -4الىافٖ  -(6)•

  394: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



51 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

 
هٔحٓوٛذٔ تٕيُ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ تِاِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ هٔشَاصِمٍ ػٓيْ « 7» -6 -16602•

  ئِرَا ٍٓػَدؼٓتٙ التَّلْثِ٘ٓدَٔ  الْؼٔوٕشَِٓ الْؤفْدشَدِٓٓ  ٗٓمْطَغٔ طٓاحٙةٔ : حَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لَالَ
 .الْاِتِلُ حَخْفَافَْٓا فٖٙ الْحٓشَمِ

 .2957 -455 -2الفمِ٘  -(7)•

  394: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



52 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

سٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ ئِتٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ حَتِِ٘ٙ ػٓيِ اتٕيِ حَتِدٖ ػٔوٕٓ٘دشٍ ػٓديْ    ٍٓ •
 .«1»هٔشَاصِمٍ هٙثْلَِٔ 

 .1 -537 -4الىافٖ  -(1)•
 

 395: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



53 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

لَالَ ٍٓ سٍِٕٔٓ حًََِّٔ ٗٓمْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ ئِرَا ًَظَدشَ ئِلَدى تٔ٘ٔدَتٙ    « 2» -7 -16603•
 .هٓىََّٔ

 .2958 -456 -2الفمِ٘  -(2)•

 395: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



54 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ٍٓ تِاِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ ػٔوٓشَ تٕيِ ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ حَتِٖ ػٓثٕدذٙ اللَّدِٙ ع   « 3» -8 -16604•
ثُنٛ دٓخَلَ هٔؼٕتَوٙشاً لَنٕ ٗٓمْطَغِ  -َخَشَجٓ هِيْ هٓنََّٔ ٗٔشِٗذٔ الْؼٔوٕشَٓهٓيْ فٖٙ حٓذٙٗثٚ ٍٓ 

 .ٌْٗٓظُشَ إِلَى الْنَؼٕجِٓٔ حٓتَّى -التَّلْثَِ٘ٓٔ
، ٍ 315 -95 -5، ٍ التْددددزٗة 2952 -454 -2الفم٘ددددِ  -(3)•

هي الثداب   1، ٍ حٍسد طذسُ فٖ الحذٗث 588 -177 -2االستثظاس 
 .هي حتَاب الوَال٘ت 22

 395: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



55 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

 
لَالَ ٍٓ سٍِٕٔٓ حًََِّٔ ٗٓمْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ ئِرَا ًَظَشَ ئِلَى الْوٓ،ٕددِذٙ  « 4» -9 -16605•

 .الْحٓشَامِ
 .2953 -455 -2الفمِ٘  -(4)•

 

 395: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



56 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

لَددالَ ٍٓ سٍِٕٔٓ حًََّددِٔ ٗٓمْطَددغٔ التَّلْثِ٘ٓددَٔ ئِرَا دٓخَددلَ حٍَٛلَ « 5» -10 -16606•
 .الْحٓشَمِ

 .2954 -455 -2الفمِ٘  -(5)•
 

 395: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



57 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

سٓأَلْتٔ حَتٓدا  : ٍٓ تِاِسٌَٕادُٙٙ ػٓيِ الْفُؼَٕ٘لِ تٕيِ ٗٓ،ٓاسٍ لَالَ« 6» -11 -16607•
لَالَ حٙ٘ٓدالَ الْؼٓمَثٓدِٔ    -فَإَٔٗيَ حَلْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ -ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لُلْتٔ دٓخَلْتٔ تِؼٔوٕشٍَٓ

 .لَالَ تِحٙ٘ٓالِ الْمَظٛاسِٗيَ -فَمُلْتٔ حَٕٗيَ ػٓمَثُٓٔ الْوٓذٌٙٗٙ٘يَ -ػٓمَثِٓٔ الْوٓذٌٙٗٙ٘يَ« 7»
 .2955 -455 -2الفمِ٘  -(6)•

 

 395: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



58 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ٍٓ الَّزٕٙ لَثٕلَِٔ تِاِسٕدٌَادُٙٙ  « 8»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِاِسٌَٕادُٙٙ ػٓيِ الْفُؼَٕ٘لِ تٕيِ ٗٓ،ٓاسٍ ٍٓ •
  ػٓيْ ػٔوٓشَ تٕيِ ٗٓضِٗذٓ

 .تح٘ال الؼمثٔ -فمال -فٖ الوظذس -(7)•
 .589 -177 -2، ٍ االستثظاس 316 -96 -5التْزٗة  -(8)•

 395: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



59 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

 : حَلَُلُ•
الظٛذٍٔقُ ّٓزُٙٙ الْأَحٓادٙٗثَ ػٓلَى التَّخِْ٘٘شِ ٍٓ لَالَ ئًَِّْٓا وُلَّْٓدا طٓدحٙ٘حٌٓٔ   حٓوٓلَ •

 هٔتَّفٙمٌَٔ 
•ٍ 
لَالَ الشَّٕ٘خُ ئًَِِّٔ لَا تٌََافٖٙٓ لٙأَىَّ الْأَخٙ٘شَ هٓخْظَٔصٗ تِوٓيْ خٓاءٓ ػٓلَدى طَشِٗدكِ   َ •

الْوٓذٌَِٙٗٔ ٍٓ الشٍِّٓاُٗٓٔ الَّتٖٙ لَالَ فْٙ٘ٓا ٗٓمْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ ػٌْٙذٓ رٕٙ طَُٖى لٙوٓديْ خٓداءٓ   
ػٓلَى طَشِٗكِ الْؼٙشَاقِ ٍٓ الشٍِّٓاُٗٓٔ الَّتٖٙ تَؼَوٌَٛتٕ ػٌْٙذٓ الٌَّظَشِ ئِلَى الْىَؼٕثٓدِٔ لٙوٓديْ   

 .ٗٓىَُىُ لَذٕ خَشَجٓ هٙيْ هٓىََّٔ لٙلْؼٔوٕشَِٓ

 396: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



60 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ػٓثٕذٔ اللَِّٙ تٕيُ خٓؼٕفَشٍ فٖٙ لُشْبِ الْاِسٌَٕادٙ ػٓديْ هٔحٓوٛدذٙ   « 1» -12 -16608•
: تٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ تٕيِ حَتِٖ الْخَطَّابِ ػٓيْ حَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ حَتِدٖ ًَظٕدشٍ لَدالَ   

ػٔوٕشََٓ الْؤحٓشَّمِ هٙديْ حَٕٗديَ    -سٓأَلْتٔ حَتٓا الْحٓ،ٓيِ الشِّػَا ع ػٓيِ الشَّخٔلِ ٗٓؼٕتَوٙشُ
ٗٓمْطَغٔ التَّلْثِ٘ٓدَٔ ئِرَا ًَظَدشَ    -لَالَ وَاىَ حَتَٔ الْحٓ،ٓيِ ع هٙيْ لََٕلِٙٙ -ٗٓمْطَغٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ

 .ئِلَى تَٔ٘ٔتٙ هٓىََّٔ
 .167 -لشب االسٌاد -(1)•

 396: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



61 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

 
سٔدِٙلَ ع  : هٔحٓوٛذٔ تٕيُ هٔحٓوٛذٚ الْؤفٙ٘ذٔ فٖٙ الْؤمٌْٙؼِٓٔ لَالَ« 2» -13 -16609•

هٓتَدى ٗٓمْطَدغٔ تَلْثِ٘ٓتَدِٔ     -تٓؼٕذٓ فَشَاغِٙٙ هٙيَ الْحٓحِّ -ػٓيِ الْؤلَثِّٖ تِالْؼٔوٕشَِٓ الْؤفْشَدِٓٓ
 . «3»فَمَالَ ئِرَا سٓحَى الْثٕٓ٘تٓ 

 .70 -الومٌؼٔ -(2)•
 .الث٘تئرا صاس  -فٖ الوظذس -(3)•

 396: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



62 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

الوؼتوش تؼوشٓ هفشدٓ هي حدًى الحل ٗمطغ التلث٘دٔ ػٌدذ   : الثاً٘ٔالو،ألٔ •
هشاّذٓ الىؼثٔ، ٍ الوظٌف خض الحىن توي واى توىّٔ ٍ خشج هٌْدا  

ٍ الظبّش أًِ ال اختظبص ثزلل، ثل الو٘حضاى  لالػتواس هي حدًى الحل 
ثبإلحشام هي أدًى الحل سَاء مبى هي التٌؼ٘ن أٍ هحي غ٘حشُ، ٍ سحَاء    
مبى فٖ هنّٔ ٍ خشج هٌْب لالػتوبس أٍ مبى فٖ الخبسج ٍ ثحذا لحِ أى   

، فل٘س ػلِ٘ حى ٗزّة ئلى الو٘مات، ٍ لِ حى ٗحدشم هدي حدًدى    ٗؼتوش
ٍ اػتودش هدي   ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِٰ  طلّى اللّ)ُ ٰ  الحل ووا طٌغ سسَل اللّ

الدؼشأً، ٍ لزا للٌا تؼذم ٍخَب الشخدَع ئلدى الو٘مدات فدٖ الؼودشٓ      
الوفشدٓ فٖ خظَص ّزا الم،ن، ٍ َّ الزٕ واى خداسج هىّدٔ ٍ دٍى   

 .الو٘مات ٍ حساد حى ٗؼتوش

 435: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



63 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

 :فٌْا طَستاى: ٍ تالدولٔ•
حى ٗحشم للوفشدٓ هي حدًى الحل ئرا واى فٖ هىّدٔ ٍ خدشج   : ئحذاّوا•

 .لالػتواسهٌْا 
ها لَ واى خاسج هىّٔ دٍى الو٘مات ٍ حساد حى ٗؼتوش، ٍ الحىن : ثاً٘تْوا•

 .فْ٘وا لطغ التلث٘ٔ توشاّذٓ الىؼثٔ

 436-435: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



64 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

 :الظَست٘يٗذلُّ ػلِ٘ فٖ ٍ •

ٍ هي خشج هي هىّٔ ٗشٗذ الؼودشٓ ثدن٘ دخدل    »طح٘حٔ ػوش تي ٗضٗذ  •
  ٔ ٍ ّدٖ هختظ٘دٔ   « 1« »هؼتوشاً لن ٗمطغ التلث٘ٔ حتى ٌٗظش ئلدى الىؼثد

 . تالظَسٓ األٍُلى
هي اػتوش هي التٌؼ٘ن فدال ٗمطدغ التلث٘دٔ    »طح٘حٔ هؼاٍٗٔ تي ػو٘اس ٍ •

 ٍ ئطاللْا شاهل للظَست٘ي، « 2« »حتى ٌٗظش ئلى الو،دذ
الظاّش ػذم اختظاص الحىن تالتٌؼ٘ن تل الو٘ضاى تاالػتواس هي حدًى ٍ •

 .الحل

 436: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



65 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

الوؼتوش للوفشدٓ هي خاسج الحشم، سَاء ححشم هي ححذ : الثالثٔالو،ألٔ •
الوَال٘ت الوؼَْدٓ حٍ هي دٍٗشٓ حّلِ ووي واى هٌضلِ تؼذ الو٘مات ٗمطغ 

 .التلث٘ٔ ػٌذ دخَل الحشم، ٍ ٗذلُّ ػلِ٘ ػذ٘ٓ هي الٌظَص

 436: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



66 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ثن٘ ئىّ ٌّا سٍاٗات ٗظْش هٌْا لطغ التلث٘ٔ تالٌظش ئلى تَ٘ت هىّٔ ووا فٖ •
 .ػوشٓ التوتّغ

ػي الشخل ٗؼتوش ػودشٓ هفدشدٓ هدي حٗدي ٗمطدغ      »سٍاٗٔ ًَٗس : هٌْا•
ٔ   : التلث٘ٔ؟ لال ٍ « 1« »ئرا سحٗت تَ٘ت هىّٔ رٕ طدَى فدالطغ التلث٘د

لىٌّْا ػؼ٘فٔ توح،ي تي ححوذ، فاًِ هوي لن َٗثك، فدالتؼث٘ش تالوَثمدٔ   
 .فٖ غ٘ش هحلِ

 .3ح  45حتَاب اإلحشام ب / 393: 12الَسائل ( 1)•
 

 437: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



67 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

( ػل٘دِ ال،دالم  )ُ ٰ  سألت حتا ػثذ اللّ»: طح٘حٔ الفؼ٘ل، لال: هٌْاٍ •
ح٘دال الؼمثدٔ ػمثدٔ    : دخلت تؼوشٓ فدأٗي حلطدغ التلث٘دٔ؟ لدال    : للت

 .«2« »تح٘ال المظاسٗي: حٗي ػمثٔ الوذً٘٘ي؟ لال: الوذً٘٘ي؟ فملت
حًِ ل٘س فْ٘ا تظشٗح تالؼوشٓ الوفشدٓ ٍ ئًوا ّٖ تاإلطالق، : ٍ الدَاب•

ٍ الشٍاٗات الوتمذ٘هٔ ٍاسدٓ فٖ خظَص الوفدشدٓ فتم٘دذ الظدح٘حٔ ٍ    
 .ٗشتفغ التٌافٖ

 .11ح  45حتَاب اإلحشام ب / 395: 12الَسائل ( 2)•
 .12ح  45حتَاب اإلحشام ب / 396: 12الَسائل ( 3)•

 

 437: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



68 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ست٘وا ٗتَّن هؼاسػٔ ّزُ الشٍاٗات الذالّٔ ػلى لطغ التلث٘دٔ تدذخَل   ٍ •
ػي الشخل ٗؼتوش ػوشٓ الوحشم هي حٗي ٗمطغ »الحشم تظح٘حٔ الثضًطٖ 

ٗمطدغ التلث٘دٔ ئرا   : هي لَلِ( ػلِ٘ ال،الم)واى حتَ الح،ي : التلث٘ٔ؟ لال
، فاى الوظشح فْ٘ا الؼوشٓ الوفشدٓ، ألىّ ػوشٓ «3« »ًظش ئلى تَ٘ت هىّٔ

شْش الوحشم ئًوا ّٖ هفشدٓ، فتؼاسع ها دلّ ػلى لطغ التلث٘ٔ تدذخَل  
 .الحشم فٖ الؼوشٓ الوفشدٓ

 437: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



69 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

حى الشٍاٗٔ ٍ ئى واى هَسدّا الؼوشٓ الوفشدٓ ٍ لىٌْا هطلمدٔ  : الدَابٍ •
هي ح٘ث تذء الؼوشٓ هي حدًى الحل حٍ هدي لثدل الحدشم، ٍ الشٍاٗدات     
ال،اتمٔ هَسدّا االػتواس هي خاسج الحشم ئها لظْدَس الشٍاٗدات فدٖ    
ًف،ْا حٍ ألخل التم٘٘ٔ ٍ ًحَّا، ٍ طح٘حٔ الثضًطٖ هطلمٔ هدي ح٘دث   
اإلحشام هي خاسج الحشم حٍ هي حدًى الحل، حٍ واى فٖ هىّٔ ٍ خدشج  
ٍ حساد الؼوشٓ، فالٌ،ثٔ ً،ثٔ الوطلك ٍ الوم٘٘ذ فتحول طح٘حٔ الثضًطدٖ  

 .التٌافٖػلى اإلحشام هي حدًى الحل ٍ ٗشتفغ 

 437: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



70 

ٔ  ٗقطحغ ػوشٓ هفشدٓ الوؼتوش  هشحبّذٓ   أٍػٌحذ دخحَل الححشم     التلج٘ح
 النؼجٔ

ٖ ء ٍ َّ حى طح٘ح الثضًطٖ خؼل حذ٘ لطغ التلث٘دٔ تدالٌظش   • ًؼن ٗثمى ش
ٍ طح٘ح ػوش تي ٗضٗذ الوتمذ٘م الَاسد ف٘وي اػتوش هدي  هىّٔ  تَ٘ت ئلى 

حدًى الحل خؼل الحذ تالٌظش ئلى الىؼثٔ، ٍ لىي ٗوىدي سفدغ التٌدافٖ    
تالتالصم ت٘ي األهشٗي، فاى الٌظش ئلى تَ٘ت هىّدٔ ٗ،دتلضم الٌظدش ئلدى     

 .الىؼثٔ الوششفٔ لؼلَ الث٘ت ٍ استفاػِ ٍ ًحَ رله
حىّ ها رّة ئلِ٘ الوشَْس هي لطغ التلث٘ٔ ػٌذ دخدَل الحدشم   : فتحظل•

« 1»ئرا اػتوش هي خاسج الحشم َّ الظح٘ح، ٍ ها رّة ئلِ٘ الظذٍق 
 . هي التخ٘٘ش ت٘ي دخَل الحشم ٍ الٌظش ئلى تَ٘ت هىّٔ ػؼ٘ف

 438: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



71 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗقطؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ

ٍ  هىٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗمطغ تلث٘تِ ػٌذ هشاّذٓ تَ٘ت  12ه،ألٔ •
األحَؽ لطؼْا ػٌذ هشاّذٓ تَ٘تْا فٖ الضهي الزٕ ٗؼتوش فِ٘ ئى ٍسغ 

 الثلذ، 
الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗمطؼْا ػٌذ دخَل الحشم لَ خاء هي خاسخدِ ٍ  ٍ •

 ػٌذ هشاّذٓ الىؼثٔ ئى واى خشج هي هىٔ إلحشاهْا، 
الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗقطؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفحٔ، ٍ األححَط   ٍ •

 .أى القطغ ػلى سج٘ل الَخَة

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



72 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗقطؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ

تٓابٔ لَطْغِ الْحٓاجِّ التَّلْثِ٘ٓدَٔ ػٌْٙدذٓ صٍٓٓالِ الشَّدوٕسِ ٗٓدَٕمٓ ػٓشَفَدَٔ ٍٓ       44« 5»•
  اسٕتٙحٕثٓابِ وَثْشَِٓ رٙوْشِ اللَِّٙ

هٔحٓوٛذٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ حَحٕوٓدذٓ  « 6» -1 -16590•
تٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيِ الْؼٓلَاءٙ تٕيِ سٓصِٗيٍ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ هٔ،ٕلٙنٍ 

 .التَّلْثَِ٘ٓٔ َٕٗٓمٓ ػٓشَفََٔ صٍٓٓالَ الشَّوٕسِ ٗٓمْطَغٔالْحٓاجٜ : ػٓيْ حَتِٖ خٓؼٕفَشٍ ع حًََِّٔ لَالَ
 .1 -462 -4الىافٖ  -(6)•

 391: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج



73 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗقطؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ ئِتٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ حَتِِ٘ٙ ػٓيِ اتٕيِ حَتِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 1» -2 -16591•
سٓسٔدَلُ اللَّدِٙ ص    لَطَدغٓ : ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوٛاسٍ ػٓيْ حَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لَدالَ 

  -التَّلْثَِ٘ٓٔ حٙ٘يَ صٓاغَتٙ الشَّوٕسٔ َٕٗٓمٓ ػٓشَفََٔ
  -ئِرَا صٓاغَتٙ الشَّوٕسٔ َٕٗٓمٓ ػٓشَفََٔ -التَّلْثَِ٘ٓٔ ٗٓمْطَغٔػٓلٖٜٙ تٕيُ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ع  وَاىٍَٓ •
ٍٓ  -فَؼٓلَٕ٘هٓ تِالتَّْٕلٙ٘لِ ٍٓ التَّحٕوٙ٘ذٙ -حَتَٔ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع فَاِرَا لَطَؼٕتٓ التَّلْثَِ٘ٓٔلَالَ •

 .التَّوٕدِ٘ذٙ ٍٓ الثٌََّاءٙ ػٓلَى اللَِّٙ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ
 .2 -462 -4الىافٖ  -(1)•

 392: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج



74 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗقطؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ حَتِِ٘ٙ ػٓيِ اتٕيِ حَتِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓديْ ػٔوٓدشَ تٕديِ    « 2» -3 -16592•
فٖٙ ّٓإُلَاءٙ الَّزٙٗيَ ٗٔفْدشِدٍٔىَ الْحٓدحٛ ئِرَا   : حُرٌَََٕٗٔ ػٓيْ حَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع حًََِّٔ لَالَ

فَلَا ٗٓضَالُ ٗٓحٙدلُّ   -ٍٓ طَافَُا تِالْثٕٓ٘تٙ حَحٓلَُّا ٍٓ ئِرَا لَثَٕٛا حَحٕشَهَٔا -لَذٙهَٔا هٓىََّٔ
 .حٓتَّى ٗٓخْشُجٓ ئِلَى هًٌٙى تِلَا حٓحٍّ ٍٓ لَا ػٔوٕشٍَٓ -ٍٓ ٗٓؼٕمٙذٔ

 .ّٓزَا هٓخْظَٔصٗ تِوٓيْ ٗٓدِةٔ ػٓلَِٕ٘ٙ حٓحٜ التَّوٓتُّغِ: حَلَُلُ•
هي  3هي الثاب  18، ٍ حٍسدُ فٖ الحذٗث 4 -541 -4الىافٖ  -(2)•

 .حتَاب حل،ام الحح
•  
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 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗقطؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ

هٔحٓوٛذٔ تٕيُ الْحٓ،ٓيِ تِاِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى تٕديِ الْمَاسٙدنِ   « 3» -4 -16593•
ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوٛاسٍ ػٓيْ حَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ « 4»ػٓيْ ئِتٕشَاّٙ٘نٓ تٕيِ حَتِٖ سٓوٛالٍ 

 حٓتَّدى  -التَّلْثَِ٘ٓٔفَلَا تَمْطَغِ تِالْحٓحِّ « 5»ئِىْ وٌُْتٓ لَاسًِاً : ع فٖٙ حٓذٙٗثٚ لَالَ
 .ػٓشَفََٔ ػٌْٙذٓ صٍٓٓالِ الشَّوٕسَِٕٗٓمٓ 

، ٍ حٍسد 583 -176 -2، ٍ االستثظاس 309 -94 -5التْزٗة  -(3)•
هي الثداب   1، ٍ رٗلِ فٖ الحذٗث 43هي الثاب  1طذسُ فٖ الحذٗث 

 .هي ّزُ األتَاب 45
 .ئتشاّ٘ن تي حتٖ سوان -فٖ التْزٗث٘ي -(4)•
 (.ّاهش الوخطَؽ)هفشدا  -فٖ االستثظاس -(5)•
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 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗقطؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ

•  
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ئِتٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوٛاسٍ ػٓديْ حَتِدٖ   « 6» -5 -16594•

  التَّلْثِ٘ٓدَٔ ػٌْٙدذٓ صٍٓٓالِ   فَالْطَغِئِرَا صٓالَتٙ الشَّوٕسٔ َٕٗٓمٓ ػٓشَفََٔ : ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لَالَ
 .الشَّوٕسِ

 .608 -181 -5التْزٗة  -(6)•
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 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗقطؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ

 

•  
ػٓثٕذٔ اللَِّٙ تٕيُ خٓؼٕفَشٍ فٖٙ لُشْبِ الْاِسٌَٕادٙ ػٓيْ ػٓثٕذٙ اللَّدِٙ  « 1» -6 -16595•

: تٕيِ الْحٓ،ٓيِ ػٓيْ خٓذُِّٙ ػٓلِّٖٙ تٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ حَخِٙ٘ٙ هَٔسٓى تٕيِ خٓؼٕفَشٍ ع لَدالَ 
 ٗٓمْطَدغٔ هٓتَدى ٗٓحٙدلُّ ٍٓ    -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓخٔلٍ حَحٕشَمٓ تِالْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِٓ خٓوٙ٘ؼداً 

التَّلْثَِ٘ٓٔ ٗٓدَٕمٓ ػٓشَفَدَٔ ئِرَا صٓالَدتٙ الشَّدوٕسٔ ٍٓ ٗٓحٙدلُّ ئِرَا       ٗٓمْطَغٔلَالَ  -التَّلْثَِ٘ٓٔ
 .ػَحٛى

 .103 -لشب االسٌاد -(1)•
 

 393: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج



78 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗقطؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ

حَحٕوٓذٔ تٕيُ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ػٙ٘،ٓى فٖٙ ًََٓادٙسُِٙ ػٓيْ حَتِِ٘ٙ حًََِّٔ « 2» -7 -16596 •
لَالَ حَتٔدَ خٓؼٕفَدشٍ ع ئِىَّ سٓسٔدَلَ اللَّدِٙ ص لَطَدغٓ      : ًَمَلَ ػٓيِ الظٛادٙقِ ع لَالَ

لُلْتٔ ئًَِّا ًُشٍَٛى حًََِّٔ لَنٕ ٗٓضَلْ ٗٔلَثِّدٖ   -التَّلْثَِ٘ٓٔ َٕٗٓمٓ ػٓشَفََٔ ػٌْٙذٓ صٍٓٓالِ الشَّوٕسِ
ئًَِّوٓدا لَطَدغٓ    -ئِلَى حَىْ لَالَ فَمَالَ حَتٔدَ خٓؼٕفَدشٍ ع   -حٓتَّى سٓهٓى خٓوٕشََٓ الْؼٓمَثِٓٔ

 .سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص التَّلْثَِ٘ٓٔ َٕٗٓمٓ ػٓشَفََٔ ػٌْٙذٓ صٍٓٓالِ الشَّوٕسِ
 .«3»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : حَلَُلُ•
 .الطثؼٔ الحدشٗٔ 73 -ًَادس ححوذ تي هحوذ تي ػ٘،ى -(2) •
، ٍ ػلى الحىن الثاًٖ فٖ الثاب 9هي الثاب  4ٗاتٖ فٖ الحذٗث  -(3)•

 .هي حتَاب ئحشام الحح 14
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 ال ٗلضم فٖ تنشاس التلج٘ٔ أى ٗنَى ثبلظَسٓ الوؼتجشٓ فٖ اًؼقبد اإلحشام 

الظاّش حًِ ال ٗلضم فٖ تىدشاس التلث٘دٔ حى ٗىدَى تالظدَسٓ      13ه،ألٔ •
تل « لث٘٘هاللّْن٘ لث٘٘ه »: الوؼتثشٓ فٖ اًؼماد اإلحشام، تل ٗىفٖ حى ٗمَل

 .«لث٘٘ه»ال ٗثؼذ وفاٗٔ لفظٔ 
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 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

لَ شه تؼذ التلث٘ٔ حًِ حتى تْدا طدح٘حٔ حم ال تٌدى ػلدى      14ه،ألٔ •
لَ حتى تالٌ٘ٔ ٍ لثس الثَت٘ي ٍ شه فٖ ئت٘داى التلث٘دٔ تٌدى    الظحٔ،ٍ 

ػلى الؼذم ها دام فٖ الو٘مات، ٍ حها تؼذ الخشٍج فالظداّش ّدَ الثٌداء    
 .ػلى اإلت٘اى خظَطا ئرا تلثس تثؼغ األػوال الوتأخشٓ
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